2. číslo

únor 2015

Karolína Ševčíková, 8.B

únor 2015

Po kratičkých pololetních prázdninách jsme se opět sešli ve třídách a začal nám další
z měsíců tohoto školního roku. S ním přichází také nové číslo školního časopisu.
V únorovém vydání Vám přinášíme rozhovor s našimi malými prvňáčky, kteří si
29. ledna převzali svá první vysvědčení v životě. Pro ně to byl oproti starším dětem významný
den, a tak je pro Vás starší žákyně vyzpovídaly, přiblíží Vám tak možná pocity, které jste
z prvního vysvědčení měli Vy sami a na které jste již možná pozapomněli. V únoru se konal den
otevřených dveří a zápis do prvních tříd, obě akce Vám přiblížíme v dalším z mnoha článků.
Redaktoři nezapomněli ani na velice významnou událost, jež se naší školy okrajově také dotýká
– poţár budovy u fotbalového hřiště Union.
Ani tento měsíc jsme nezapomněli na tvorbu našich ţáků, tentokrát obohacenou i o
výtvarná díla. V čísle se také dočtete o projektu Čtení pomáhá. Nepřipravili jsme Vás ani o
rozhovor, do únorového čísla jsme pro Vás vyzpovídali hned dva z vyučujících – pana ředitele a
pana učitele Hulína.
Pobavit se v neposlední řadě můžete také u vtipů, hádanek a 2. dílu komiksu Járy
Veselého.

Za celou redakci Vám přeji příjemné počtení.
Pavla Dvořáková

Tímto se omlouvám V. Zlámalovi, u jehož článku jsem v minulém čísle uvedla špatně
třídu, které je žákem. Víťa nenavštěvuje 6.A, ale 7.A.
Pavla Dvořáková
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29. ledna všichni žáci naší školy, dostávali svá pololetní vysvědčení. Jak tento den a
naši školu vnímají malí prvňáčci, zachytily žákyně 8.B.
Sepsaly jsme si pár otázek a vyrazily do 1.A, abychom se malých žáčků poptaly
hlavně na jejich vysvědčení. Zrovna měli výtvarnou výchovu, ovšem když zjistili, že jdeme
několik z nich vyzpovídat, seběhli se kolem nás a zvědavě přihlíželi. Zjistily jsme, že většina
z nich měla na vysvědčení samé jedničky, takže se už těší na další.

Tereza Děkanovská

Laura Kleinpeterová
-

Byla

jsi

spokojená

se

svým

- Dostala jsi něco za vysvědčení?

vysvědčením?

T: Dvě stovky od babičky.

L: Ano, měla jsem samý jedničky!

- Těšíš se na příští vysvědčení?

- Dostala jsi za vysvědčení něco?

T: Ano!

L: Tajný deníček a peníze.

- Líbí se ti ve škole?

-Líbí se ti ve škole?

T: Nelíbí, vůbec, já chci spát.

L: Celkem ano.
Martina Procházková,
Karolína Ševčíková, 8.B

Z N A Š Í ŠKO L Y

únor 2015

Dne 3. 2. 2015 se uskutečnil na prvním stupni den
otevřených dveří. Na starosti jej měla pí uč. Vodičková. Akce byla
určena pro předškoláky a jejich rodiče, aby si „oťukali“ školní režim
a porovnali jej s ostatními školami.
Daniel Mašek, 6.A

Dne 6. 2. 2015 se konal zápis do prvních tříd
pro následující školní rok. Zápisu se zúčastnilo
45 budoucích prvňáčků. Z paní učitelek se zúčastnily
všechny z prvního stupně. Děti plnily mnoho úkolů:
obkreslovaly

písmenka,

přednášely

básničky,

navlékaly a počítaly korálky, malovaly obrázky…
Jako odměnu obdržely výrobky žáků prvního stupně, medaili, pamětní list a
lízátko.
Daniel Mašek, 6.A

Více fotografií naleznete na internetových
stránkách školy.
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Budova kousek od naší školy dne 11. 2. 2015 chytla požárem a celá
vyhořela. Zničené jsou jak kabiny, tak i hospoda u hřiště. Budova je navíc plná
azbestu a bude muset být stržena. Během požáru přišly dva fotbalové týmy o své
zázemí. Na hřišti se neodehrával jen fotbal, ale různé dětské dny a jiné akce.
Doufáme, že se Union zrenovuje nebo postaví znovu, abychom nepřišli o
tyto skvělé akce a fotbal.
Vítek Zlámal, 7.A

Zdroj fotografie: Děčínský deník

Z okresního kola do krajského v zeměpisné
olympiádě postupuje náš žák 6. A Daniel Mašek.
V příštím čísle naleznete reportáž o průběhu celé
soutěže.
Blahopřejeme a do dalšího kola držíme palce!
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Autorkou obrázků je
Veronika Šifaldová, 6.A
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Čtrnáctý únor. Den, který zná snad
každé malé dítě, žijící v civilizaci! Svátek slaví
Valentýn a zároveň to má být den, kdy si
všichni zamilovaní projeví city. Bohužel, ne
každý z nás má na tento zvyk stejný názor.
Spousta lidí říká, že svátek svatého Valentýna
je pouze hloupý, komerční výmysl, a tedy jen
způsob, jak firmy na čokoládu nebo květinářství tahají peníze z obyčejných smrtelníků.
Jiní si zase myslí, že je hezké si jednou za rok udělat pěkný den se svou osudovou
láskou. Tou ovšem nemyslím tu čokoládu, nýbrž Vaši druhou, lidskou polovičku. Jak se
říká, každý jsme nějaký, stejní být nemůžeme, a proto nikomu nechci brát jeho vlastní
názor na Valentýna.
Myslím si, že každý z nás někoho nebo něco miluje. Tak jako včelka miluje
květiny, pejsek svou kost, většina matek svoje děti... Vzpomeňte si třeba na Homera a
Marge Simpsonovy! A ať už milujete člověka, věc, jídlo nebo hudbu, bez lásky se nedá
žít. S výjimkou lásky k návykovým a škodlivým látkám... Bez té by se dalo vyžít docela
dobře...
Láska ke zvířatům. Chápete ji někdo? Každý druhý člověk říká, jak moc miluje
zvířata. Je ale třeba si přiznat, kolik z nás ocení více než přítomnost některého chlupáče
pořádný, grilovaný kus masa!
Natálie Rosická, 8.B
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Čtení opravdu pomáhá. Zvětšuje slovní zásobu, z knih se toho spoustu
dozvídáme. Častokrát máme po krk svých starostí, a tak bereme z nočního stolku
oblíbenou knihu a touláme se cizími příběhy. Ale nadpis tohoto článku má sdělovat
něco docela jiného. Čtení pomáhá je název charitativního projektu, který ročně věnuje
na dobročinné účely zhruba 10 milionů korun. Projekt je určen dětem od prvního
stupně základní školy po školy střední.
A jak to funguje? Podstatné je se zaregistrovat. Vyplníte jednoduchý formulář a
pak už můžete nahlédnout do složky knih, které jsou rozděleny do tří věkových
kategorií. Zvolíte si tu svou. Na každou věkovou kategorii připadá asi 100 knih.
Kteroukoli z těchto knih si přečtete a poté se na stránkách Čtení pomáhá necháte
otestovat. Vlastně se tomu ani nedá říkat test. Prostě odpovíte na čtyři otázky omezené
časovým limitem 5 minut. Když tak učiníte, získáváte 50 korun. Nemůžete si je přidat
do svého prasátka, ale můžete je věnovat na jednu z charit, které portál Čtení pomáhá
nabízí. Jak už jsem zmiňovala mezi všechny charity, které za rok projektem projdou je
rozděleno 10 milionů korun. Neuvěřitelná částka, která může pomoct a měnit věci
k lepšímu.
Ne, každý má takové štěstí, že se narodí zdravý nebo má domov. Podobných
případů je velká spousta, ale díky charitativním projektům můžeme takové lidi
podporovat. Ještě dnes se můžete do projektu zapojit na www.ctenipomaha.cz.

Karolína Ševčíková, 8.B
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Podle www.ftipky.cz vytvořil Víťa Zlámal, 7. A
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Ve stáji jsou lidé a koně.
Celkem je zde 22 hlav a 72
Pokud

nohou. Kolik koní a kolik lidí je

v závodě

předběhnete

závodníka na druhém místě, na

ve stáji?

kolikátém místě budete?

Matka má sedm dětí, polovina
z nich jsou kluci. Jak je to možné?
Co bylo první – kuře,
nebo vejce?

Kde

vždycky

včerejšek

přichází až po dnešku?

Správné odpovědi naleznete na následující straně.

Každý z jazykolamů se pokuste vyslovit třikrát rychle za sebou.
 Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmotře Petře, toho vepře
přepepříte, tak si toho přepepřeného vepře sám sníte.
 Zalyžařivší si lyžař potkal nezalyžařivší si lyžařku.
 Strýc Šusta suší švestky.
 Vlk strhl srně hrst srsti.
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Pepíček je s babičkou a vidí na zemi
bonbón. Chce ho sebrat, ale babička
povídá: „Co je na zemi, to se nesbírá!“
Pepíček tedy nechá bonbón na zemi a
jdou dál. Náhle babička uklouzne po
slupce od banánu a povídá: „Pepíčku,
pomoz mi.“ A Pepíček odpoví: „Co je na

Jirkovi se v žákovské knížce objeví
poznámka: Váš syn nemá žádné
znalosti. Otec připíše: Proto chodí
do školy.

zemi, to se nesbírá!“

Ptá se paní učitelka Pepíčka: „Jaký jediný
Proč mění blondýnky svým dětem
pleny jen jednou za měsíc? Protože

savec nemá zuby?“ A Pepíček odpoví: „Můj
děda!“

je na nich napsáno „až do šesti kg“.

Správné odpovědi hádanek z předchozí strany:
Ve stáji je 14 koní a 8 lidí (14 x 4 = 56; 8 x 2 = 16; 56 + 16 = 72).
Budete na druhém místě.
Všechny děti jsou kluci, takže polovina jsou chlapci a druhá polovina také.
Vejce. Již dinosauři kladli vejce, ale kuřata v té době ještě nebyla.
Ve slovníku.
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R: Jak dlouho (m)učíte na této škole?
P.Ř.: Učím od roku 2011, od 13. srpna.
R: Jaké jsou Vaše koníčky?
P.Ř.: Jízda na kole, čtení oblíbených knih.
R: Co byste dělal místo ředitelování?
P.Ř.: Věnoval bych se trestní justici nebo učení na vysoké škole.
R: Učil byste něco raději než VKZ, VKO a PČ?
P.Ř.: Ne, jsem spokojen.
R: Co byste chtěl změnit na naší škole?
P.Ř.: Například větší třídy, opravit tělocvičnu, nové oplocení
školy, postavení sportovního hřiště.
R: Můžeme se zeptat na Váš věk?
P. Ř.: Ano.
R: A jaký je Váš věk?
P. Ř.: Je mi... počkej si... 38 let.
R: Naše poslední otázka je následující: Jste spokojen se svým platem?
P.Ř.: Ano, jsem spokojen. 
R: Děkujeme, na shledanou.

Víťa Zlámal, Kuba Havlín, 7.A
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R: Jak dlouho učíte?
p. uč. H: Učím rok a půl.
R: Co učíte?
p. uč. H: Dějepis a angličtinu.
R: Co jste suploval?
p. uč. H: Suploval jsem tělocvik.
R: Jaká je Vaše oblíbená třída?
p. uč. H: 8.B je nejchytřejší, 7.B moje nejoblíbenější a v 7.A je nejlepší atmosféra.
R: Co byste na škole změnil?
p. uč. H: Byly by dobré počítače ve všech třídách a lepší vybavení tělocvičen.
R: Učíte rád?
p. uč. H: Učím rád.
R: Děkujeme za rozhovor.
Saša Weisová, Míša Tomanová, 7.A
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ZÁHADNÁ PLANETA X, 2. část

Pokračování příště...

Jára Veselý, 6.A

únor 2015

Pokud máte jakékoliv nápady či připomínky, nebojte se je sepsat na papír a vhodit do naší
schránky u třídních knih. Na následujících fotografiích si můžete prohlédnout, jak vypadá.

Celá redakce vám přeje krásné jarní prázdniny!

Redakce: Dan Mašek
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